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ชื่องานวิจัย                        การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ชื่อผู้วิจัย                            นางพระจันทร์    แพไธสงค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้         ภาษาไทย     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

 

บทคัดย่อ 

ภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารของมนุษย์ ใช้

ทักษะที่ส าคัญหลายทักษะได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  แต่ในปัจจุบันทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มักจะ

ประสบปัญหาและท าให้ทักษะด้านอื่น ๆ ได้รับผลกระทบด้วยอย่างต่อเน่ือง  สาเหตุดังกล่าวท าให้เกิดความ

เบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกด

ค าส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1ของโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา   2557   โดยใช้นักเรียนจ านวนทั้งหมด  23  คน  ท าแบบฝึกอ่าน

และแบบฝึกสะกดค าจากง่ายไปยาก  จ านวน  5  ชุดกิจกรรม  โดยบันทึกคะแนนเป็นตารางและสรุปผลการ

เปรียบเทียบการอ่านและสะกดค าเป็นความเรียง 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ปรากฏว่าการใช้แบบฝึกอ่านและแบบสะกดค าของนักเรียน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  1   นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบสะกดค าได้ค่อนข้างสูงคิดค่าเฉลี่ยไว้เป็นร้อยละ  

59.05 

ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในชั้นเรียนเร่ืองการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า  นักเรียนจะ

สามารถท างานได้ดี เมื่อมีการเสริมแรงจากการใช้ค าชมเชยจากครู 
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เร่ือง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทยที่จ าเป็น ในการสื่อสารของมนุษย์การสื่อสารของมนุษย์ทักษะที่

ส าคัญหลายทักษะได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน   

แต่ในปัจจุบันวิชาภาษาไทยจะประสบกับปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่าน  ซึ่งเป็นทักษะที่มี

ความส าคัญและไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง นักเรียนไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้องและแม่นย าและจาก

การสังเกตของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  นักเรียนบางส่วนยังอ่านสะกดค าได้

ไม่ถูกต้อง  สาเหตุดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นของ

ตนเองและในระดับชั้นที่สูงขึ้น  จึงท าให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อปรับพื้นฐานและเป็นการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าให้ได้มากขึ้น 

2.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน  

3.เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น  

ตัวแปรท่ีศึกษา 

จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน  23  คน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า  วิชาภาษาไทยของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน  23  คน  ผู้วิจัยได้ท าแบบฝึกอ่านสะกดค าเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  ซึ่งมี

ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  จ านวน  5  ชุดกิจกรรม  และใช้การเสริมแรงโดยใช้ค า

ชมเชยและให้คะแนนระหว่างท ากิจกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้สูงขึ้น 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.นักเรียนอ่านสะกดค าได้ถูกต้อง  

 2.มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดค าสูงขึ้น  

 3.นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเร่ืองการอ่านได้  

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าวิชาภาษาไทย  โดยใช้

แบบฝึก 5 ชุดกิจกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า  ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  1    มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1.ประชากร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน  23  คน   

 2. เน้ือหาวิชาภาษไทย การอ่านสะกดค า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จ านวน  5 ชุดกิจกรรม  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

1   กรกฎาคม  2557   -    12   กันยายน   2557 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1-10 ก.ค.  57 ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา  
16 ก.ค. 2557 เลือกกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นป.1จ านวน   23คน  
21  ก.ค.-  
7 ส.ค.2557 

ทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดค า  โดยใช้ชุดกิจกรรม 
1,2 

ผู้วิจัยท าการ
บันทึกคะแนน 

14 ส.ค.- 12ก.ย.   
2557 

ทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดค า  โดยใช้ชุดกิจกรรม 
3,4,5 

ผู้วิจัยท าการ
บันทึกคะแนน 

15 -19 ก.ย.   2557 -เก็บรวบรวมข้อมูล 
-สรุปและวิเคราะห์ผลงานวิจัย 
-จัดท ารูปเล่ม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  จ านวน  5  ชุด 

2.การเสริมแรงระหว่างปฏิบัติกิจกรรม  ค ายกย่องชมเชย การให้คะแนน 

3.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1.ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาไทย 

2.เขียนเค้าโครงการท าวิจัยในชั้นเรียน 

3.จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าวิชาภาษาไทย 

4.ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 

5.เลือกกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1  จ านวน  23  คน 

6.ทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดค า 

7.ตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้าด้านทักษะการอ่านสะกดค าจากแบบฝึกหัดทักษะการอ่าน

สะกดค า 

8.เก็บรวบรวมข้อมูล  สรุปผลและวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อน าเสนอ 

ผลการด าเนินงาน 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนจ านวน  23  คน จากการอ่านแบบฝึกทักษะการอ่าน

สะกดค า  โดยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  มีจ านวนทั้งหมด 5  ชุดกิจกรรม  ชุดกิจกรรมที่  1-5  จะมี

เน้ือหาเรียงจากง่ายไปยาก 
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ชุดกิจกรรมที่  1ชุดทักษะการอ่านสะกดค าสระอา 

 นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องและท าแบบฝึกหัดการอ่านสะกดค าได้คิดเป็นร้อยละ51.25  

ชุดกิจกรรมที่  2    ชุดทักษะการอ่านสะกดค าสระอู 

 นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้ คิดเป็นร้อยละ 56.16  

ชุดกิจกรรมที่  3  ชุดทักษะการอ่านสะกดค าสระโอ 

  นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้ คิดเป็นร้อยละ 59.40 

ชุดกิจกรรมที่  4  ชุดทักษะการอ่านสะกดค าสระอ ือ 

นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้ คิดเป็นร้อยละ 60.38 

ชุดกิจกรรมที่  5 ชุดทักษะการอ่านสะกดค าสระเอีย 

นักเรียนสามารถอ่านและท าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้ คิดเป็นร้อยละ 68.05 

นักเรียนบางส่วนยังอ่านและสะกดค าในชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุดได้ไม่คล่อง  ได้ท าการฝึกการอ่านและ

สะกดค าหลังเวลาที่ก าหนด 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากผลการท าชุดกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะการอ่านสะกดค า

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ในครั้งที่  1 คิดค่าร้อยละได้เท่ากับ  51.25และคร้ังที่  2 ได้ค่าร้อย

ละ 56.16  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านสะกดค าเพิ่มขึ้นจากเดิม  นักเรียนสามารถท า

คะแนนได้ดีเป็นล าดับที่น่าพอใจ และจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคลยังพบว่ามีนักเรียนที่

เรียนอ่อนมาก ๆ เท่านั้น ที่คะแนนไม่เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับคร้ังที่  1 ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล

ต่อไป  การเสริมแรงขณะปฏิบัติกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมรก าลังใจท างานและได้คะแนนดีขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 

 1.การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า อาจใช้รูปแบบอื่นนอกไปจากชุดกิจกรรมที่  1-5 โดย

อาจจะท าได้ในรูของการเขียนตามค าบอก จับคู่โยงภาพกับค าก็ได้ 

 2.ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มกลุ่มตัวอย่างขึ้น หรืออาจจัดท าวิจัยกลุ่มนักเรียน เรียนอ่อนมาก ๆ  

เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

 3.การให้ก าลังใจ ค ายกย่อง ชมเชย ท าให้นักเรียนมีก าลังใจมากขึ้น ในการท าชุดกิจกรรมครูควรใช้

ในทุก ๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและการสอน 
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ตารางการท าวิจัยในชั้นเรียน 

ชื่อผู้วิจัย      นางพระจันทร์    แพไธสงค์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ชื่อผลงานวิจัย   การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

 

หัวข้อท าการวิจัย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
1.ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา 
2.เขียนเค้าโครงการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3.จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าวิชา
ภาษาไทย 
4.ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
5.ลงมือท าการวิจัยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
6.เขียนบันทึกคะแนนของนักเรียน 
7.เก็บรวบรวมข้อมูล  สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย 
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา   2557 

 

เรื่อง 

การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ผู้วิจัย 

นางพระจันทร์    แพไธสงค์ 

ครู คศ.  3 

โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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ประกาศคุณูปการ 

การวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่  1 ในครั้งนี้ได้ผลตามขั้นตอนการท าวิจัย  เพราะได้รับค าแนะน าปรึกษา วิธีการจากคณะครูในโรงเรียน

และขอบใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท าวิจัยเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  

จนกระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์  ผู้ท าการวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 นางพระจันทร์    แพไธสงค์ 

ครู  คศ.3 

ผู้วิจัย 
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ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน  

......................................................................   .............................................................  

.......................................................................  .............................................................  

.....................................................................   ............................................................  

......................................................................   ...........................................................  

.......................................................................   ...........................................................  

ลงชื่อ        ลงชื่อ  

             (นายสุเทพ    อ้นอมร)     (นายสมจิต    เกตพิบูลย์)  

รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 

 

 


